
GLC SUV Plug-in Hybrid Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission wh/100 km

GLC300 de 4MATIC AMG Advance Plus 0 11.995 2,75 10 220

GLC300 de 4MATIC AMG Premium 0 12.745 2,75 10 220

GLC300 de 4MATIC AMG Premium Plus 0 13.495 2,75 10 220

Standardudstyr:

AMG eksteriør og AMG interiør: 19” AMG-letmetalfælge, LED high performance forlygter, sædekomfortpakke, Midterkonsol i mørkegrå vævet-look, Interiørlister 
i mørkegrå vævet-look, Opbevaringspakke, Automatisk klimaanlæg (2 zoner), Nedfældeligt bagsæde, Adaptiv fjernlysassistent, Mørktonede ruder, sportsbremser, 
sportsundervogn, diamantgrill, AMG bundmåtter, Ambientebelysning, Sædekomfortpakke, Smartphone integrationspakke, Active Lane Keeping Assist, Digitalt 
instrumentdisplay, 11,9” digitalt mediadisplay, El-opvarmede forsæder, USB-pakke, Trådløsopladning af smartphone foran, Eksteriør og interiør krompakke, 
Bagagerumspakke, EASY PACK bagklap, KEYLESS-GO startfunktion, Parkeringspakke med bakkamera, Spejlpakke, MBUX navigation Premium, Tyveripakke, Fartpi-
lot Active Brake Assist samt Active Distance Assist DISTRONIC.

Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 2.000 kilometer. 

OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger.  
Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan afhænge af 
produktionstidspunktet.

Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned med Inkl. moms

Metallak 250

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 500

Nightpakke 250

Trinbræt 375

Nedfældeligt anhængertræk 500

Burmester 3D surround sound system 500

Førerassistentpakke PLUS 500

500 km. ekstra til rådighed pr. måned 1.000

1.000 km. ekstra til rådighed pr. måned 2.250

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden, hvis rude ikke kan repareres. 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 
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Koncept A - Mercedes-Benz 

 6 - 12 måneders leasing 

Plug-in Hybrid
 Leasingydelse inklusiv forsikring, service og grøn ejerafgift. Ingen førstegangsydelse

20022023bbl

Koncept A - Betingelser: 
Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 måneders løbetid. Løbetid aftales 
ved kontraktindgåelse. På modellerne er der inkluderet 2.000 kilometer til rådighed pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse 
samt depositum svarende til tre måneders leasingydelse afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte 
depositum. Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt 
kreditvurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 



EQA Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Wh/100 km

EQA 250 0 6.745 3,75 0 156

EQA 250 + 0 6.995 3,75 0 153

EQA 300 4MATIC 0 7.495 3,75 0 175

EQA 350 4MATIC AMG 0 7.995 3,75 0 177

Standardudstyr 

Progressive designlinje: Tagrælinger i poleret aluminium, Interiørlister i mørkegrå struktur-look samt Multifunktionssportsrat i læder.
Bilen leveres desuden med følgende som standard: Førerassistentpakke indeholdende Blind Spot Assist, Optimeret Start&Go, Active Distance Assist DISTRONIC, 
Active Steering Assist, Færdselstavelassistent samt Sideairbags.
Bilen leveres Førerassistentpakke som standard. 

Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 1.667 kilometer. 

OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger.  
Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan afhænge af 
produktionstidspunktet.

Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl.  moms

Metallak 250

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 400

AMG Line (leveres som standard på EQA 350) 375

Premiumpakke 375

Parkeringspakke med 360 graders kamera 250

Nightpakke i forbindelse med AMG line 250

Anhængertræk 500

500 km ekstra pr. måned 750

1.000 km ekstra pr. md. 2.000

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden (hvis ruden ikke kan repareres). 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse. 

 1

Koncept A - Betingelser: 
Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 måneders løbetid. Løbetid aftales 
ved kontraktindgåelse. På modellerne EQA og EQB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På de resterende modeller inkluderes 
gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum svarende til tre måneders leasingydelse 
afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der 
tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kreditvurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 
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Koncept A - Mercedes-Benz 

 6 - 12 måneders leasing 

El-biler
 Leasingydelse inklusiv forsikring, service og grøn ejerafgift. Ingen førstegangsydelse



EQB Førstegangs-
ydelse

Md. ydelse
inkl. moms

Pris pr. 
overkørt km. 
inkl. moms

Co2-
emission Wh/100 km

EQB 250 0 7.495 3,75 0 165

EQB 250 + 0 7.745 3,75 0 163

EQB 300 4MATIC 0 8.245 3,75 0 183

EQB 350 4MATIC AMG 0 8.745 3,75 0 183

Standardudstyr 

Progressive designlinje: Tagrælinger i poleret aluminium, Interiørlister i mørkegrå struktur-look samt Multifunktionssportsrat i læder.
Bilen leveres desuden med følgende som standard: Førerassistentpakke indeholdende Blind Spot Assist, Optimeret Start&Go, Active Distance Assist DISTRONIC, 
Active Steering Assist, Færdselstavelassistent samt Sideairbags.
Bilen leveres Førerassistentpakke som standard. 
Kilometer til rådighed pr. måned (gennemsnitlig): 1.667 kilometer. 
OBS: 
Den globale komponentmangel på bl.a. semiconductors/mikrochips påvirker diverse udstyrskoder, som desværre ikke kan leveres på biler produceret fra d. 
01.08.2021. Udstyrsniveauet kan variere på standardudstyret og på ekstraudstyrspakkerne. De endelige udstyrsspecifikationer kan bekræftes af din lokale Hessel 
HiRE sælger.  
Vi forbeholder os ret til at ændre i bilens udstyr, forbrug og pris, da Mercedes ikke kan garantere levering af alle udstyrskoder, som i øvrigt kan afhænge af 
produktionstidspunktet.
Ekstraudstyr - Tillæg pr. måned Inkl.  moms

Metallak 250

Glasforsikring** 300

Nedsat selvrisiko til kr. 3.500 400

Vinterdæk 400

AMG Line (leveres som standard på EQB 350) 375

Premiumpakke 375

Parkeringspakke med 360 graders kamera 250

Nightpakke i forbindelse med AMG line 250

3. sæderække (2 personer) 500

500 km ekstra pr. måned 750

1.000 km ekstra pr. md. 2.000

**Glasforsikring dækker reparation af stenslag samt udskiftning af rude én gang i leasingperioden, hvis rude ikke kan repareres. 
Reparation eller udskiftning skal foretages på et Ejner Hessel-værksted. Forsikringen kan udelukkende tilvælges ved kontraktindgåelse.
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Koncept A - Mercedes-Benz 

 6 - 12 måneders leasing 

EL-biler

 Leasingydelse inklusiv forsikring, service og grøn ejerafgift. Ingen førstegangsydelse

Koncept A - Betingelser: 
Priserne er pr. måned, inklusive service, grøn ejerafgift og forsikring (selvrisiko kr. 6.500,- pr. skade). Priserne er baseret på 6  - 12 måneders løbetid. Løbetid aftales 
ved kontraktindgåelse. På modellerne EQA og EQB er der inkluderet gennemsnitlig 1.667 kilometer til rådighed pr. måned. På de resterende modeller inkluderes 
gennemsnitlig 2.000 km.pr. måned. Etableringsgebyr på kr. 1.995 inkl. moms, første måneds leasingydelse samt depositum svarende til tre måneders leasingydelse 
afregnes inden levering. De sidste tre måneder af leasingperioden afregnes leasingydelse via det indbetalte depositum. Priser er gældende frem til 31/3-2023. Der 
tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris-, rente- og afgiftsændringer. Indgåelse af aftale kræver godkendt kreditvurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 

20022023bbl

EQC 
EQC er pt. ikke tilgængelig via Hessel HiRE

EQE Sedan og SUV
EQE Sedan og SUV er pt. ikke tilgængelig via Hessel HiRE
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